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MB401-serie

A4 a

Zwart/wit a

Dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen, faxen1 a

Print op A6-papier tot 1321 mm, max. 160 gsm a

1-20+ gebruikers a

AfDrukken SCAnnen fAXen1kOPIËren neTWerk

Ontworpen voor de gebruiker, gemaakt 
voor prestaties. A4 zwart/wit-MFP’s 
voor kleine tot middelgrote werkgroepen
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De MB401-serie - geweldig voor 

uw bedrijf en vol met functies 

en hulpprogramma’s om u te 

ondersteunen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden.

Snel, betrouwbaar 
en gemakkelijk in 
het gebruik - alles 
wat u nodig heeft 
voor het efficiënt en 
doeltreffend opmaken 
van professionele 
documenten in 
zwart/wit

De MB401-serie – A4 multifunctionele zwart/wit-printers

De MB401-serie is bekend om zijn  beproefde en bekroonde technologie, en 
bepaalt voor zwart/wit het nieuwe niveau voor de multifunctionele veelzijdigheid 
op kantoor.

Vol met uiterst handige functionaliteit, eco-functies en standaard eigenschappen, 
waaronder een rADf waarmee u dubbelzijdige documenten kunt kopiëren, 
scannen en faxen, tegen minder co²-uitstoot en lagere kosten.

De MB401-serie is 100% gebaseerd op energiezuinige LeD-technologie en is 
een snel en kostenbesparend alternatief voor meerdere apparaten voor een klein 
kantoor of werkgroepomgeving, gecombineerd in één ergonomisch en super 
betrouwbaar apparaat. En voor extra gemoedsrust kunt u profiteren van OKI’s 
unieke 3 jaar kosteloze garantie als u uw product binnen 30 dagen na aankoop 
registreert op www.oki.nl/garantie.

Dankzij de veelzijdige mogelijkheden voor papier kan de MB401-serie veel 
soorten documenten afdrukken, van labels tot spreadsheets, facturen, offertes, 
formulieren, technische tekeningen en nog veel meer, waardoor hij ideaal is voor 
verschillende type organisaties en werkgroepen, zoals voor de detailhandel, het 
hotelwezen, de bouwsector, de financiële sector en de gezondheidszorg. Hij is in 
feite perfect voor elke organisatie die behoefte heeft aan een zwart/wit printer met 
de extra mogelijkheid om te kunnen kopiëren, scannen en faxen1. 

Onderweg kunnen afdrukken met mobiel afdrukken

Door innovatie en technologie brengt OkI mobiel afdrukken naar de werkplek. Veel van onze producten, zoals de 
MB401-serie, zijn nu geschikt voor mobiele afdruktoepassingen waarmee u via draadloze netwerken rechtstreeks 

vanaf uw mobiele apparaat kunt afdrukken.

Door gebruik te maken van de al verkrijgbare software en apps, zoals ePrint en Cortado Workplace, kunt u nu rechtstreeks 
afdrukken vanaf uw iPad, iPhone of smartphone op onze high-definition printers, geweldig om documenten te kunnen 
afdrukken waar u maar bent en zonder de noodzaak aangesloten te moeten worden op een PC of Mac.

Ga voor meer informatie over mobiel afdrukken naar onze internetpagina op www.oki.nl/mobileprinting

PrintSuperVision – Voor het beheer en de 
besturing van netwerkprinters en MFP’s 

Door de krachtige rapportagestructuur 
kunnen IT-beheerders met PrintSuperVision 

apparaten beheren en alle problemen oplossen zonder 
tussenkomst van de gebruiker, voor een volledige besturing 
en zichtbaarheid van alle printers binnen uw netwerk, 
ongeacht merk of model.

Kosten van het printergebruik - Geeft inzage 
in en overzicht van de kosten voor het 
afdrukken binnen uw organisatie 

Zorg voor inzicht in en controle over het 
gebruik van de printer binnen uw organisatie, voor het 
kunnen beperken van toegang tot personen of groepen en de 
kosten voor het afdrukken en kopiëren binnen de limieten te 
houden. Met de kosten voor het printergebruik kunt u tevens 
over het gebruik binnen het netwerk rapporteren, waarmee 
u gegevens vastlegt over hoeveelheden, papierformaat, 
papiersoort en het gebruik van verbruiksonderdelen.

Handige functies voor het beheren en bedienen van uw papieruitvoer

OKI levert bij elk MB401-apparaat een suite van hulpprogramma’s voor meer functionaliteit, besturing en productiviteit voor 
uw organisatie.

MB401 kenmerken 
op een rij

Omschrijving A4 zwart/wit Desktop 
3-in-1

A4 zwart/wit Desktop 
4-in-1

A4 zwart/wit Desktop 
3-in-1

A4 zwart/wit Desktop 
4-in-1

A4 zwart/wit Desktop 
4-in-1

Functionaliteit Printen, kopiëren, 
scannen

Printen, kopiëren, 
scannen, faxen

Printen, kopiëren, 
scannen

Printen, kopiëren, 
scannen, faxen

Printen, kopiëren, 
scannen, faxen

Printsnelheid 29ppm 29ppm 33ppm 33ppm 40ppm

Papiercapaciteit met 
optionele papierlade

250 + 1
-

250 + 100
-

250 + 1
781

250 + 100
880

250 + 100
880

MB461 MB471/MB471w MB491MB451/MB451wMB441
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Kostenbesparende, hoge 

capaciteit toners

De MB401-serie biedt de 

mogelijkheid* van hoge 

capaciteit tonercartridges om 

de totale eigendomskosten 

te verlagen en de 

gebruikersinterventie 

te verminderen.

Veelzijdig in papierafhandeling

Met een verstelbare, 

handmatige papierlade, 

beschikt de MB401-serie over 

de mogelijkheid om papier van 

diverse afmetingen en diktes te 

kunnen afdrukken, van A6 tot 

1321 mm en een papierdikte 

van tot wel 160 gsm.

Intuïtieve menu’s en 

makkelijk te gebruiken 

functietoetsen

Met zijn grafische LCD-

scherm van 3,5”, eenvoudig 

te bedienen functietoetsen en 

een eenvoudig menusysteem 

is de MB401-serie zeer 

gebruikersvriendelijk en 

gemakkelijk te bedienen. 

Automatisch dubbelzijdig 

afdrukken, kopiëren, 

scannen en faxen1 als 

standaardfunctionaliteit 

De MB401-serie is standaard 

voorzien van een rADf voor 

eenvoudige, efficiënte en 

kosteneffectieve verwerking van 

dubbelzijdige documenten.

Rechtsreeks afdrukken 

en scannen

Druk rechtstreeks af van 

of scan rechtstreeks naar 

een uSB-stick zonder 

de noodzaak van een pc 

voor meer flexibiliteit en 

efficiënter gebruik.

Voortreffelijke eigenschappen 
die u ondersteunen bij het 
dagelijks afdrukken, kopiëren 
en faxen1 eisen

QWERTY-toetsenbord

 De MB471/MB471w en 

MB491 zijn voorzien van 

een gebruikersvriendelijk 

QWerTY-toetsenbord 

voor het meteen kunnen 

invullen van e-mailadressen 

ter ondersteuning van 

documentbeheer en 

werkprocedures.

Perfect voor grote afdruktaken

 Met de papiercapaciteit van 

maximaal 880 vellen*, heeft u 

nu alle hulp voor grote zwart/

wit-afdruktaken bij de hand.

*exclusief MB441, MB451/MB451w
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Functionaliteit voor 
hogere productiviteit 
en gestructureerd 
werken

Afdrukken

Met de MB401-serie, die gemaakt is op gelauwerde 
technologie, mag u verwachten dat uw afdrukken 

haarscherp, nauwkeurig en betrouwbaar zijn. 

• Scherpe, heldere, zwart/wit-afdrukken voor professionele 
bedrijfsdocumenten

• De snelste in zijn klasse met afdruksnelheden tot wel 40 ppm en 
5 seconden tot de eerste afdruk -  perfect om snel af te kunnen 
drukken

• Dubbelzijdig afdrukken als standaard – voor minder 
papierverbruik en het zelf kunnen samenstellen van 
bedrijfsdocumenten

• Met de sjabloonfunctie kunt u logo’s of formulieren in het 
geheugen van de MfP opslaan om later in andere documenten te 
kunnen gebruiken

• De functie Veilig afdrukken voor PIn of met wachtwoord 
beveiligde afdruktaken voor vertrouwelijke documenten (MB491)

• Papiercapaciteit tot 880 vellen, waardoor de 
gebruikersinterventie tot een minimum beperkt wordt

• Multifunctionele papierlade voor het kunnen afdrukken op 
papier van verschillende afmetingen en diktes
 

Faxen1

Verbeterde fax-functionaliteit voor het leveren van super 
G3-snelheid, met intuïtieve knoppen voor snellere 

bediening en documentbeheer.

• Met super G3-snelheid kunnen faxen op hoge snelheid worden 
verstuurd en ontvangen

• fax documenten rechtstreeks van of naar uw pc

• Stuur faxen door naar een ander fax-apparaat

• Stuur uw faxen rechtstreeks door naar een e-mailadres 
(MB491)

• Verstuur faxen via internet

• Blokkeer ongewenste, binnenkomende faxen en sla 
binnenkomende faxen op om onnodig afdrukken te voorkomen

• Bespaar tijd met de 16 one touch-toetsen en de 100 
sneltoetsen voor het bellen van regelmatig gebruikte nummers

De MB401-serie heeft een ergonomische 
vormgeving en een gebruikersvriendelijke 
en een intuïtief grafisch scherm om 
de eindgebruiker snel door elke taak 
te leiden. De functionaliteit van Job 
Macro2 slaat regelmatig gebruikte taken 
voor herhaaldelijk gebruik op voor een 
efficiënte afhandeling.

kopiërenfaxen1 scannenAfdrukken

Adres 
labels

BANNERS/SPREADSHEETS/GANTT-GRAFIEKEN

Brochures Stickers Presentaties Brieven

faxen naar

e-mail

internet

computer

Dubbelzijdig

Enkelzijdig
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Scannen

Met de ingebouwde, hoge definitie LeD-scanner voorziet 
de MB401-serie in een reeks functies die de werkprocedures en de 
productiviteit op kantoor ten goede komen.

• Snelle scansnelheid tot 10 ppm voor kleur en tot 37,5 ppm voor 
zwart/wit 

• Meerdere scaninstellingen, enkel- of dubbelzijdig, met rADf

• uSB en netwerk TWAIn-scanning (pc en Mac)

• Sla de scaninstellingen op voor herhaalde taken

• LDAP geeft rechtstreeks toegang tot contact- en e-mailgegevens 
vanaf een bestaande directoryserver, waarmee u tijd bespaart en de 
betrouwbaarheid van de levering van documenten verhoogt

• Het QWERTY-toetsenbord2 maakt het versturen van e-mails eenvoudig

• Met Job Macro2 kunt u een aantal verschillende documenten scannen 
die tot één document kunnen worden samengevoegd

• Met Scannen op afstand kan worden gescand op een aantal pc’s die 
aan het netwerk gekoppeld zijn

• Scanning handhaaft de opmaak van het oorspronkelijke document in 
kleur of zwart/wit 

• rechtstreeks scannen naar: uSB, netwerkmap, e-mail, en fTP-server 
voor het snel en veelzijdig opslaan en beheren van documenten

Kopiëren

De MB401-serie levert superieure kopieerkwaliteit in 
combinatie met LeD-scanning en afdrukken voor haarscherpe 

en snelle resultaten.

• Meerdere kopieerinstellingen, enkel- of dubbelzijdig, met rADf

• Snelle, kwalitatieve zwart/wit-resultaten

• Job Macro2 maakt het mogelijk vaak gebruikte kopieerinstellingen te 
programmeren

• ID-kaart kopie voor het eenvoudig kopiëren van dubbelzijdige ID-
kaarten op één vel

• Met de mogelijkheid voor het verwijderen van de achtergrond kunnen 
ongewenste afbeeldingen die vanaf glas of andere kunstvormen 
worden meegekopieerd, worden verwijderd voordat de kopie op papier 
wordt afgedrukt

• De documentsorteerder sorteert de kopies van documenten met 
meerdere pagina’s automatisch, wat u tijd bespaart

Alle modellen van de MB401-serie 
beschikken standaard over een 50-vel 
Reverse Automatic Document Feeder 
(RADF) voor het snel en gemakkelijk 
kunnen kopiëren, scannen en faxen1 
van dubbelzijdige documenten.

Automatisch 
dubbelzijdig 
afdrukken, kopiëren, 
scannen en faxen1

2 tot 1 1 tot 1

1 tot 2 2 tot 2

ID-kaart kopie

Enkele kopieënGesorteerde kopieën

ID-kaart

FTP

scannen naar

USB netwerkmap e-mail FTP-map

enkel- of dubbelzijdig kleurenkel- of dubbelzijdig zwart/wit
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Hogere productiviteit 
en minder gevolgen 
voor het milieu
De MB401-series is een van de 
meest milieubewuste A4 zwart/
wit-MFP’s verkrijgbaar door zijn 
grote aantal mogelijkheden om uw 
organisatie te helpen minderen in het 
energieverbruik, de impact op het 
milieu en de vaste kosten.

Consolideren van meerdere apparaten 
in één

Het samenbrengen van verschillende 
apparaten in één efficiënt apparaat 
zorgt voor de vermindering van:
• energieverbruik – wat goed is voor uw 

portemonnee en het milieu
• Verbruiksmiddelen – minder verbruik

Minder stroomverbruik

• 100% op basis van LeD-technologie 
die inherent staat aan minder 
energieverbruik

• Eco Mode – verbetert de 
doorvoersnelheid en vermindert het 
energieverbruik

• Slaapstand – vermindert het 
energieverbruik tot minder dan 3 W 

Dubbelzijdig afdrukken, 
kopiëren, scannen en faxen1 als 
standaardfunctionaliteit

• Vermindert het papiergebruik
• Maakt het mogelijk professionele 

documenten op kantoor zelf af te 
drukken

Minder gebruik van de toner

• Tonerbesparingsmodus – vermindert 
de hoeveelheid gebruikte 
toner tijdens het afdrukken van 
conceptdocumenten of interne 
documenten

• OkI biedt klanten de gratis 
mogelijkheid voor het recyclen van 
verbruiksonderdelen. Momenteel 
wordt 97% van alle materialen via 
deze mogelijkheid teruggestuurd 
en gerecycled

De geavanceerde fax-functie vermindert 
de noodzaak tot het moeten afdrukken

een reeks fax-functies kunnen 
helpen grote afdrukhoeveelheden  
te verminderen, waarmee de 
kosten voor energieverbruik, de 
verbruiksonderdelen  en voor de 
belverbinding omlaag kunnen:

• Verstuur een fax naar elke pc op 
het netwerk zonder de noodzaak te 
moeten afdrukken

• Sla binnengekomen faxen op in het 
geheugen of stuur ze door naar een 
e-mailadres

• Blokkeer ongewenste faxen om 
onnodig afdrukken te voorkomen

• faxen via internet verlaagt de 
telefoonkosten

De MB401-serie bestaat 
uit verschillende 
modellen die u de keuze 
en flexibiliteit bieden 
voor elke behoefte en 
elk budget

MB441 en MB451 – De apparaten voor het kleinbedrijf of het thuiskantoor

De 3-in-1 MB441 en de 4-in-1 MB451 zijn perfect voor een klein bedrijf of 
thuiskantoor waarin het gebruik niet groot is, de eisen minder hoog zijn en ruimte 
een groot goed is. Met afdruksnelheden van 29 ppm, een gebruikersvriendelijk, 
grafisch LCD-scherm, en de one touch-toetsen, heeft u in één compact apparaat de 
functionaliteit voor afdrukken, scannen en faxen binnen handbereik. Als het budget 
beperkt is, haalt u met een kleine investering de MB441 en MB451 als de ideale 
oplossing in huis.

MB461 – Het 3-in-1 apparaat voor kleine bedrijven of werkgroepen 

De MB461 is de ideale keuze voor kleine bedrijven of werkgroepen tot 10 
gebruikers voor wie het nodig is om te kunnen afdrukken, kopiëren en scannen. Met 
de MB461 kunt u profiteren van alle energiezuinige voordelen en eigenschappen 
van de MB401-serie MFP’s, zoals de indrukwekkende afdruksnelheden van 33 
ppm met een afdrukresolutie van 600 dpi. naast de kleine investering en de lage 
exploitatiekosten is de MB461, dankzij hoge capaciteit toners, een aantrekkelijke 
optie voor budgetbewuste ondernemers.

MB471 – Het 4-in-1 apparaat voor kleine bedrijven of werkgroepen

De MB471 beschikt over de functionaliteit om te kunnen afdrukken, kopiëren 
en faxen en heeft een afdrukresolutie van 1200dpi. Met afdruksnelheden van 
33 ppm en volgestopt met tijd- en energiebesparende functies is dit de ideale, 
multifunctionele printer voor kleine ondernemingen of werkgroepen.

Draadloze, multifunctionele apparaten voor meer flexibiliteit op kantoor

Voor nog meer veelzijdigheid kan de 4-in-1 MB451w en MB471w draadloos op het 
netwerk worden aangesloten, waardoor uw MfP overal in kantoor geplaatst kan 
worden zonder te hoeven worden aangesloten op netwerkpoorten.

De MB441, MB451/MB451w, MB461, 
MB471/MB471w en MB491 zijn 
ideaal voor kleine tot middelgrote 
bedrijven en werkgroepen, en brengen 
de functionaliteit voor het afdrukken, 
scannen en faxen dichter bij de plek 
waar dat nodig is.
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MB491 - Snel, veilig en gemaakt voor prestaties, perfect voor grotere bedrijven 

Voor veeleisende organisaties is de MB491 een robuust, snel en betrouwbaar apparaat 
met eigenschappen die bijdragen aan extra beveiliging en toezicht tegen minder 
eigendomskosten.

• Secure Print beschermt waardevolle bedrijfsgegevens

• 40 ppm voor de grotere afdruktaken

• Met een optionele foreign Device Interface (fDI) kan verbinding worden gemaakt met 
software van derden waarmee u zelf de controle over het afdrukken heeft omdat de 
printer bij u in de buurt staat en met behulp van smart card-systemen. Dit ondersteunt 
het lokaal verifiëren om overal te kunnen afdrukken binnen een LAN, WAN of 
internetnetwerk

• Automatische leverfunctie - hiermee kunnen alle faxen of e-mails vanaf een specifieke 
afzender worden doorgestuurd naar meerdere bestemmingen die vooraf zijn bepaald

• 12 k toner cartridges ter vermindering van doorlopende eigendomskosten

Meer veiligheid 
en controle op 
de werkplek

Overzicht van de 
specificaties

Omschrijving A4 zwart/wit Desktop 3-in-1 A4 zwart/wit Desktop 4-in-1 A4 zwart/wit Desktop 3-in-1 A4 zwart/wit Desktop 4-in-1 A4 zwart/wit Desktop 4-in-1

functionaliteit Printen, kopiëren, scannen Printen, kopiëren, 
scannen, faxen Printen, kopiëren, scannen Printen, kopiëren,  

scannen, faxen
Printen, kopiëren, 

scannen, faxen

Aantal gebruikers 1 tot 5 1 tot 5 1 tot 10 1 tot 10 1 tot 20+

Printsnelheid 29 ppm 29 ppm 33 ppm 33 ppm 40 ppm

Standaard netwerk a a a a a

Draadloos – MB451w – MB471w –

uSB a a a a a

Duplexeenheid a a a a a

rADf a a a a a

SD-geheugenkaart – – – – 4GB

fDI (optioneel) – – – – a

Tijd tot eerste afdruk 5 seconden of minder 5 seconden of minder 5 seconden of minder 5 seconden of minder 5 seconden of minder

Tijd tot eerste kopie 11 seconden 11 seconden 11 seconden 11 seconden <10 seconden

Papierinvoer 250 + 1 250 + 100 250 + 1 250 + 100 250 + 100

2e papierlade (optioneel) – – 530 530 530

Afmetingen (HxBxD) 455 x 427 x 425mm 455 x 427 x 425mm 455 x 427 x 425mm 455 x 427 x 425mm 455 x 427 x 425mm

Gewicht (ca.) 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Stroomverbruik Slaapstand: <3 W Slaapstand: <3 W Slaapstand: <3 W Slaapstand: <3 W Slaapstand: <3 W

Geheugen rAM 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB

Printresolutie 600 dpi 600 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 dpi

faxsnelheid – Tot 33,6 kbps, 
2 seconden/pagina – Tot 33,6 kbps, 

2 seconden/pagina
Tot 33,6 kbps, 

2 seconden/pagina

Paginageheugen fax – 4 MB – 4 MB 4 MB

Beveiliging – – – – Veilig afdrukken, veilig wissen

Printertalen PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM
PCL6 (XL3.0), PCL5e,
PS 3 (emulatie), SIDM

PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulatie), SIDM

Scannen naar FTP, HTTP, USB-geheugen, E-mail, TWAIN, CIFS en Scannen naar applicatie en fax1 vanaf Actkey-programma

Compatibele besturingssystemen Windows XP / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 r2 (64-bits) / Vista / 7; Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2

Hulpprogramma’s PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager

Documentenbeheer nuance PaperPort Sev11, nuance OmniPage Sev16

Papierformaten A4, A5, B5, A6; Aangepaste afmeting tot 1321 mm en diktes tot 160 GSM

Verbruiksmaterialen

1,5 k Toner (44992401) a a – – –

2,5 k toner (44992402) a a – – –

3 k toner (44574702) – – a a a

7 k toner (44574802) – – a a a

12 k toner (44917602) – – – – a

MB461 MB471/MB471w MB491MB451/MB451wMB441
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Specialist in zakelijk afdrukken

OKI Printing Solutions is een wereldwijd actief bedrijf dat zich inzet om interne rendabele en professionele 

afdrukoplossingen voor ondernemingen te creëren die er speciaal op zijn gericht de efficiency van hun 

bedrijfsactiviteiten en werkstroom niet alleen nu maar ook in de toekomst te verhogen. Als pionier op het gebied 

van innovatieve afdruktechnologieën – van digitale LED tot High Definition Color – hebben we een portefeuille met 

bekroonde producten en oplossingen. Deze stellen bedrijven in staat zelf hun zakelijke communicatie te produceren met 

een superieure afdrukkwaliteit, vooral voor wat betreft afbeeldingen en levendigheid, zonder een grote aanslag op hun 

budget te maken.

OKI heeft een volledig assortiment kleuren- en zwart/wit-printers en MFP’s voor A4- en A3-formaat voor werkgroepen en 

bedrijven van elke grootte. Ze bieden fantastische mogelijkheden voor het verwerken van verschillende papierformaten 

en -soorten. Onze reeks afdrukoplossingen wordt daarnaast nog gecomplementeerd door onze faxen, POS/label-

printers en matrixprinters. Deze producten, die de beste in hun soort zijn, zijn speciaal ontworpen met het oog op 

gebruikersvriendelijkheid om het u gemakkelijker te maken intern aan uw afdrukbehoeften te voldoen.

Milieuvriendelijk

Als onderdeel van de bedrijfsgedragscode 

van de OKI Group evalueert OKI continu 

de stappen die zij onderneemt om haar 

klanten milieuvriendelijke oplossingen te bieden: 

�   Bij het ontwerpen en produceren van de producten 

van OKI is vermindering van het milieueffect een 

kernpunt.

�   Het verhogen van het aantal van onze apparaten 

en verbruiksmaterialen dat gerecycled kan worden 

is een van onze strategische doelstellingen.

�   Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk onze 

activiteiten op milieuvriendelijke wijze uit te 

voeren, zodat we kunnen bijdragen aan het 

milieubehoud en activiteiten binnen onze 

plaatselijke gemeenschappen.

Het groene pictogram met een blaadje van OKI, dat 

u op al onze producten en verpakkingen aantreft, 

vertegenwoordigt onze volledige inzet voor 

milieuvriendelijke processen, zoals inzamelen 

en recyclen.

Productiefaciliteiten vrij van CO2-uitstoot

De drie belangrijkste productiefaciliteiten 

van OKI, gevestigd in Ayutthaya 

(Thailand), Shenzen (China) en Fukushima (Japan), 

waar printers en MFP’s worden gemaakt voor de 

Europese en verdere wereldwijde markten van 

ons bedrijf, werken nu vrij van CO2-uitstoot om te 

proberen de klimaatverandering terug te dringen. 

Dit initiatief sluit aan op onze inzet de totale uitstoot 

van broeikasgassen te verminderen, met als streven 

een vermindering van 6% tegen 2012. Dit streven 

komt overeen met de klimaatdoelstellingen van 

de Verenigde Naties. Wij hebben via co2balance 

geïnvesteerd in diverse projecten ter compensatie van 

de CO2-uitstoot om de CO2-uitstoot van deze fabrieken 

te compenseren, en hebben ze zodoende vrij van 

CO2-uitstoot gemaakt.

Energy Star

Onze printers en MFP’s zijn geaccrediteerd 

voor de Energy Star omdat hun bijzonder 

energiebesparende ontwerp helpt energieverspilling 

tegen te gaan. Bij hun gebruikelijke taken verbruiken 

ze minder energie. Wanneer ze niet in gebruik zijn, 

schakelen ze automatisch over naar de spaarstand, 

terwijl functies zoals de duplexfunctie energieverspilling 

en papierverbruik verder omlaag brengen.

Gewoon uniek – 3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd 

volgens de hoogste normen op het 

gebied van kwaliteit en technologie, 

wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo 

overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten 

dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar 

op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer 

uw product gewoon binnen 30 dagen na aankoop op 

www.oki.nl. Ga voor meer informatie naar:  

www.oki.nl/garantie

20 jaar aan LED-technologie

Ruim 20 jaar geleden ontwikkelde OKI als 

pionier digitale LED-technologie voor printers. Deze 

innovatie leverde een High Definition-afdrukkwaliteit 

op met nauwkeurigere, indrukwekkendere geprinte 

documenten. Dankzij deze digitale LED-technologie 

zijn onze printers compact, milieuvriendelijk en 

energiezuinig, terwijl er bij het productieproces 

beduidend minder grondstoffen worden gebruikt en 

er ook minder energie wordt verbruikt. De LED-heads 

geven een scherpe afdrukkwaliteit. Onze printers zijn 

solide en uiterst betrouwbaar. 

1Exclusief MB441 en MB461; 2Alleen MB471/MB471w en MB491
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